
“Want God had de 
wereld zo lief dat hij zijn 

enige Zoon heeft 
gegeven, opdat iedereen 

die in Hem gelooft niet 
verloren gaat, maar 

eeuwig leven heeft.”  
 

Johannes 3:16 

Lieve familie, vrienden, broers en zussen, 
 
We wensen jullie allemaal goede kerstdagen toe. 
Vanwege persoonlijke of familieomstandigheden kan 
de Kerst soms een heel andere kleur krijgen. Maar 
ondanks de misschien moeilijke dagen blijft het 
herdenken van de geboorte van Christus bij uitstek een 
gelegenheid om de liefde  van God te vieren. We sturen 
jullie daarom bovenaan deze brief de bekende woorden uit 
het evangelie van Johannes. Deze wonderlijke liefde van God heeft ons ooit 
veroverd en blijft ons uitdagen en motiveren tot het op onze beurt liefhebben 
van God boven alles en van onze naaste als onszelf.  
 
Met deze brief willen we jullie, naast het overbrengen van onze groeten, ook  
heel hartelijk bedanken. We zijn God heel dankbaar dat jullie er zijn. Ook al 
hebben we niet zo vaak contact, we weten dat jullie voor ons bidden en met 
ons meeleven. Ook hebben we door de trouwe financiële ondersteuning  de 
handen vrij om in Spanje de kerken, kerkstichtings- en sociale projecten te 
dienen.  
 
Bij deze brief hebben we een pen bijgesloten. We hopen dat het jullie van 
pas komt en dat het mag dienen als dagelijkse herinnering om voor Spanje 
te blijven bidden. De kerken zijn erg klein en zwak. Het aantal christenen 
groeit, maar er is ook veel tegenstand, afval en dwaling. We maken ons 
zorgen om de gezondheid van de kerken in Castellón (Spanje) en willen 
jullie uitnodigen om met ons te blijven bidden. Bid om wijsheid, 
doorzettingsvermogen, liefde voor de naaste en een hart dat steeds op God 
gericht is. 
 
Hartelijke groeten  
en een gezegend 2018! 

Je kunt ons steunen door een gift over te 
maken op: NL02INGB0000254997 

 t.n.v. Stichting ECM-Nederland o.v.v. 
“fonds Kampjes”  

 
Via www.ecmnederland.nl/donatie kunt 

ook een incasso afgeven of via Ideal een 
gift overmaken. 

Guillermo & Marisa Kampjes 
 
Calle Alcira 34 1G 
12200, Onda (Spanje)  

http://www.ecmnederland.nl/donatie


REACTIEKAART - ondersteuning fam Kampjes 

European Christian Mission Nederland 
Postbus 861, 7400 AW, Deventer  
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A  
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000 
 

 

Ondergetekende    Machtigt st. ECM Nederland om*     
Maakt zelf over* 

Het bedrag van:  

 

Bestemd voor:    ondersteuning werk familie Kampjes - Spanje 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan European Christian Mission Nederland om 
eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven. Dit bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-
machting worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar 
de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door contact op te nemen met ECM. 

Opsturen ECM Nederland - Maagdenburgstraat 18 Postbus 861 - 7421 ZC Deventer 

* Aankruisen wat van toepassing is 

 

Naam:   _________________________________________________________  

 

Adres:  _________________________________________________________  

 

Postcode:   _____________ Plaats: _____________________________________  

 

Land:  ____________________ E-mail:_________________________________  

IBAN:  

 

 

Datum:          Handtekening:  

 

Ingangsdatum (dag-maand-jaar):   _____ -_____ - 20____ 

REACTIEKAART - ondersteuning fam Kampjes 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan European Christian Mission Nederland om 
eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven. Dit bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-
machting worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar 
de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door contact op te nemen met ECM. 


